
HARWI 625-U/625-H/
625-H-2K  
Radiale zaagmachines

Ons vakmanschap staat 
voor kwaliteit en service



HARWI 625-U/625-H/625-H-2K  
Radiale zaagmachines

Type 625-H is een radiaalzaag die uitermate geschikt is voor het 
haaks afkorten. Het afkorten van zowel lang materiaal als aluminium 
en kunststofprofielen tot 210 mm zaaghoogte is mogelijk.  
Type 625-U is met zijn draaibare zaagarm en schuin verstelbare 
zaagunit een ideale afkort- en verstekzaagmachine om materiaal 
zowel haaks af te korten als in verstek en dubbelverstek te zagen.
Type 625-H-2K is gelijk aan het type 625H maar dan met een zaagarm 
en een zaaglengte van 1250 mm. 
Deze zeer robuuste modellen hebben een hoge zaagkwaliteit  
en worden gebruikt voor het zagen van hout, kunststoffen en  
non-ferro materialen.

Standaard toebehoren

• HM zaagblad ø 400 mm
• Geremde motor
• Veerbalancer
• Gereedschap

Opties

•  Afwijkende zaaglengtes (625-H)  
max. 900 mm

• Motor 5,0 kW/400V 3~ i.p.v. 3,0 kW/400V 3~
• Frequentie omvormer
• Verzwaarde rem voor zaagbladen > 450mm
•  Zaaghoogte 135 mm  

(incl. zaagblad Ø 450 mm)
•  Zaaghoogte 160 mm  

(excl. zaagblad Ø 500 mm)
•  Zaaghoogte 185 mm  

(excl. zaagblad Ø 550 mm)
• Zaaghoogte + 25 mm d.m.v. neusbeveiliging
• Autom. zaagbeweging tot 625 mm
• Autom. zaagbeweging tot 1250 mm
• 1 klem pneumatisch
• 2 klemmen pneumatisch
• Diversen zaagbladen
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Type Harwi 625-H Harwi 625-U Harwi 625-H-2K

A 1650 mm 1650 mm 1650 mm

B 1450 mm 1450 mm 2300 mm

C 800 mm 800 mm 1645 mm

D 940 mm 1470 mm 940 mm

E 860 mm 860 mm 860 mm

Type Harwi 625-H Harwi 625-U Harwi 625-H-2K

Zaaghoogte (standaard) 110 mm 110 mm 110 mm

Max. 210 mm 210 mm 210 mm

Zaaghoogte bij 45⁰ - 70 mm -

Zaaglengte 625 mm 625 mm 1250 mm

Zaaglengte bij 45⁰ kantelen motor - 625 mm -

Zaaglengte bij 45⁰ zwenken arm - 400 mm -

Hoogteverstelling 95 mm 50 mm 95 mm

Zaagbladdiameter (standaard) ø 400 mm ø 400 mm ø 400 mm

Zaagbladdiameter (maximaal) ø 550 mm ø 550 mm ø 550 mm

Zaagbladboring ø 30 mm ø 30 mm ø 30 mm

Zwenkbare arm - 0-45⁰ -

Motorvermogen 3 kW (4 pk) 3 kW (4 pk) 3 kW (4 pk)

Voltage 400V/3~ 400V/3~ 400V/3~

Toerental 2800 tpm 2800 tpm 2800 tpm

Afzuigdiameter 1 x 120 mm 1 x 80 mm 1 x 120 mm 1 x 80 mm 1 x 120 mm 1 x 80 mm

Gewicht 211 kg 218 kg 348 kg

Wijzigingen voorbehouden. Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Afmetingen

Specificaties




